Městská část Praha 9
13. Zastupitelstvo městské části
ze dne 22.06.2021

USNESENÍ
č. Us ZMČ 27/21
Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2020
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
v souladu s § 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., a to s výhradou dle § 10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb.
1.1. závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2020 s těmito výsledky hospodaření
dle skutečného plnění k 31.12.2020:
•
•
•
•

příjmy celkem............................................. 736.570,95 tis. Kč
výdaje celkem............................................ 650.595,56 tis. Kč
výsledek hospodaření ...........................+ 85.975,39 tis. Kč
aktiva = pasíva ...................................... 5.713.298,36 tis. Kč

1.2. návrh finančního vypořádání za rok 2020 a návrh rozpočtových opatření roku
2021, která vyplývají z finančního vypořádání roku 2020
1.3. roční účetní závěrky organizací s přímým vztahem k Městské části Praha 9 a
příspěvkových organizací: společností Poliklinika Prosek, a.s., Devátá rozvojová a.s.,
Garáže Lovosická s.r.o., Hortus správa zeleně, s.r.o. a ústavu Sociální služby Praha
9, z.ú., Divadla Gong - kulturní a vzdělávací společenské centrum, základních škol
Novoborská, Litvínovská 500, Litvínovská 600 a Špitálská, základní školy a mateřské
školy na Balabence a mateřských škol Kovářská, U Nové školy, U Vysočanského
pivovaru, Novoborská, Šluknovská, Veltruská, Litvínovská, Pod Krocínkou a Kytlická
1.4. tvorbu a použití zaměstnaneckého fondu Městské části Praha 9 v roce
2020

1.5. tvorbu a použití fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha 9 v roce 2020
1.6. navrhovaná opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření
MČ Praha 9 za rok 2020
1.7. roční účetní závěrku Městské části Praha 9
1.8. výsledky hospodaření příspěvkových organizací a navržené převody do jejich
fondů v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb.
2. konstatuje, že
2.1. komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2020 byl zpracován
v souladu s § 17 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a obsahuje údaje o plnění rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby, údaje
o hospodaření s majetkem a o finančních operacích, tvorbě a použití fondů, plnění
plánu hospodářské činnosti a o vyúčtování finančních vztahů Městské části Praha
9 se státním rozpočtem, rozpočtem hl.m.Prahy a organizacemi s přímým vztahem
k Městské části, a hodnocení činnosti a výsledků hospodaření organizací s přímým
vztahem k Městské částí Praha 9
2.2. podle časového plánu projednávání výsledků hospodaření za rok 2020
byly stanoveny závěry pro finanční vypořádání a nároky rozdělení hospodářského
výsledku do fondů u příspěvkových organizací, a to základních a mateřských škol, a
Divadla GONG - kulturní a vzdělávací společenské centrum
2.3. na základě zpracovaného závěrečného účtu lze uzavřít hospodaření jednotlivých
odborů a organizací a schválit roční účetní závěrku včetně rozdělení hospodářského
výsledku každé příspěvkové organizace do příslušných fondů

3. bere na vědomí
3.1. rozpočtová opatření provedená v roce 2020 u příjmů ve výši 259.541,7
tis. Kč na celkový objem upraveného rozpočtu 759.114,7 tis. Kč, u výdajů
ve výši 224.532,3 tis. Kč na celkový objem upraveného rozpočtu 793.490,1
tis. Kč, rozdíl mezi objemem upraveného rozpočtu příjmů a výdajů ve výši
34.375,4 tis. Kč je kryt financováním z prostředků vytvořených v minulých
letech
3.2. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ P9 za rok 2020
4. ukládá
4.1. Radě Městské části Praha 9
4.1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení dle bodu 1.
Zodpovídá: RMČ Praha 9

Termín: 30.07.2021

........................................
Mgr. Tomáš Portlík
starosta MČ Praha 9

........................................
Ing. Jan Jarolím
místostarosta MČ Praha 9

